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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0595/2011, внесена от Kendra Pinder, с британско гражданство, 
относно предполагаемо малтретиране на животни в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в Румъния се малтретират животни, където те се 
умъртвяват по жесток начин. Дава се пример с избиването на 220 кучета в Ботошани, 
където убийствата продължават, и с клането на коне по делтата на р. Дунав. Вносителят 
на петицията изтъква, че избиването на кучета се е превърнало в доходен бизнес, тъй 
като за всяко убито животно роднина на местно длъжностно лице получава по 100 евро. 
Вносителят на петицията също така докладва, че корупцията е дълбоко вкоренена и 
моли Европейския съюз да наблюдава по-отблизо фондовете на ЕС, разпределени за 
тази държава членка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителят на петицията посочва, че румънските органи нарушават законите за 
благосъстояние на животните, като се позовава предимно на убиването на бездомни 
кучета и диви коне в района на делтата на р. Дунав. Поради това той твърди, че ЕС 
следва да преустанови предоставянето на финансиране на Румъния, особено ако 
средствата се управляват неправилно от тези органи.
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Съображения на Комисията

Към момента не съществува правило на ЕС относно убиването на кучета както вече 
беше посочено в отговори на парламентарни въпроси, като например E-06543/20111. 
Комисията счита, че Съюзът не е компетентен да предприема действия относно 
управлението на кучешката популация, тъй като не съществуват преки доказателства, 
че тази дейност накърнява една от целите на Съюза. Дебатът относно улавянето на коне 
за клане в района на делтата на р. Дунав също не е в компетенциите на ЕС. Вносителят 
на петицията заявява, че румънските органи са явно корумпирани и не управляват 
правилно средствата на ЕС, но той не посочва конкретни доказателства.

Заключение

Комисията признава, че управлението на кучешката популация може да породи тревоги 
по отношение на благосъстоянието на животните. Този въпрос обаче остава в рамките 
на изключителната отговорност на всяка държава членка. Същото заключение се 
отнася и за умъртвяването на полудиви коне, събирани в района на делтата на р. Дунав 
в Румъния.

Комисията не може да разследва твърдения за лошо управление на средства на ЕС без 
конкретно доказателство.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


